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Er gaat vrijwel geen dag voorbij of het
zelfgekozen levenseinde is in het nieuws.
Juristen buigen zich over de vraag wat
nou wel en niet is toegestaan, dokters
debatteren over hun rol. In kranten breken
deskundigen zich het hoofd over de daling
van het aantal gemelde euthanasiegevallen
in 2018 – en over de toename die weer
zichtbaar is in de eerste maanden van dit
jaar. Ook het strafrecht heeft een prominente
plek in de discussies, met het teleurstellende
arrest van de Hoge Raad in de zaak rond
Albert Heringa en de kwestie rond de
verpleeghuisarts die zich over enkele
maanden voor de Haagse rechtbank moet
verantwoorden. Over beide zaken leest u
meer in deze Relevant.
De nvve vindt dat zorgvuldigheid bij
euthanasie niet uitsluitend over regels gaat.
Empathie en invoelbaarheid bij de arts
moeten zwaar wegen bij de beoordeling van
de vraag of een euthanasie zorgvuldig is
verlopen. Dat vereist ook een goede relatie
tussen de arts en zijn patiënt.
Op dat vlak worden belangrijke stappen
gezet met de intrede van Advance Care
Planning. Arts en patiënt overleggen

samen over de toekomstige zorg, leggen
afspraken vast en stellen die waar nodig
bij in een volgend gesprek. Dat klinkt
vanzelfsprekend, maar dat is nog lang niet
voor alle huisartsen en medisch specialisten
zo. Zij zullen er dan ook niet altijd uit
zichzelf over beginnen. Kaart het dus vooral
zelf aan bij uw huisarts of specialist, luidt
het advies in een verhelderend artikel in
deze editie.
‘Praat erover’ wordt trouwens toch al meer
en meer het devies. Dat geldt ook voor het
onderwerp dementie. Hoe ga je het gesprek
aan over de laatste levensfase met iemand
die dementeert? Saskia Danen, adviseur in
de dementiezorg, geeft de lezer een aantal
handzame tips.
En, zoals u van Relevant gewend bent, komt
ook het persoonlijke verhaal aan bod.
Katrien de Zeeuw vertelt vol bewondering
over de laatste weken van het leven van
haar ex-man Frans. In een hospice kreeg hij
euthanasie, zodat hij, zoals hij het zelf zo
mooi omschreef, op ‘zielsvakantie’ kon gaan.
\
Dick Bosscher, hoofdredacteur
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Levenseindewensen en dementie

‘Heb het erover voor het te

A

Praten over het levenseinde is belangrijk, maar allesbehalve
makkelijk. Zeker als iemand aan dementie lijdt. Hoe doe je
dat? En wanneer? ‘Wees alert op de goede momenten’, drukt
Saskia Danen familie, mantelzorgers en hulpverleners op
het hart. In de zorg voor haar vader plukt ze daar zelf ook de
vruchten van. Saskia Danen is adviseur in de dementiezorg. •
Teus Lebbing

ls nachthoofd in een verpleeghuis
heeft Saskia het vaak genoeg gezien:
vertwijfelde kinderen die besluiten
hadden moeten nemen voor een
net overleden ouder, en zich afvroegen: had vader
of moeder dit daadwerkelijk zo gewild? ‘Van die
onwetendheid ben ik geschrokken; als nabestaande
blijf je dan met zo’n zwaar gevoel achter. Hoe staat je
dierbare erin: dat is zo belangrijk om te weten. Want
wat jij wilt, hoeft echt niet voor de ander te gelden.’
Danens boodschap na jarenlange praktijkervaring
luidt: denk vroegtijdig na over mogelijke scenario’s.
Maak afspraken en leg de belangrijkste wensen en
opvattingen vast. Niet alleen gericht op de laatste
uren, dagen of weken voor het overlijden, maar juist
ook op de laatste fase van het leven. ‘Palliatieve zorg,
gericht op het verlichten van ongemakken en het
zorgen voor een zo comfortabel mogelijk levenseinde,
wordt altijd gelinkt aan ziektes als kanker. Maar
aangezien het nog niet mogelijk is om dementie te
genezen, is het uiteindelijk een dodelijke aandoening.
Levenseindezorg begint dus al bij de diagnose
dementie.’

hij met zijn behandelend (huis)arts, naasten en andere
zorgverleners zijn wensen, doelen en voorkeuren
voor de zorg rond het levenseinde. ‘Maar’, wil Saskia
Danen benadrukken, ‘acp is méér dan het opstellen
van wilsverklaringen. Juist communicatie over de
gevolgen van de afspraken is van belang, zodat later
in het traject geen misverstanden ontstaan en je in
crisistijd niet halsoverkop beslissingen moet nemen.’
Bij wie ligt het initiatief voor een gesprek over de
laatste levensfase? ‘Idealiter zijn de zorgverleners
samen verantwoordelijk. De huisarts medisch
gezien, en de casemanager dementie, wijkverpleging
en thuiszorg moreel; zij komen het vaakst over de
vloer, kennen de cliënt het best, kunnen de signalen
oppikken. Het is de kunst om met elkaar, inclusief
de familie, alert te zijn op de timing. Dementie kent
vele vormen en varianten, met wisselende momenten:
helder en dan weer uit contact. En de wensen kunnen
blijven veranderen. Daarom is het zo van belang om ze
regelmatig te checken.’

Geen misverstanden > Gestart als verpleegkundige in de geriatrie en psychogeriatrie werkte Danen
als beleidsmedewerker en manager in een zieken- en
verpleeghuis. Nu is ze adviseur in de dementiezorg en
geeft ze trainingen – ook voor de nvve – over Advance
Care Planning (acp): een gestructureerde methode uit
de palliatieve zorg die goed toepasbaar is bij dementie
(lees ook pagina 16-17).
Vooruitlopend op het moment dat de cliënt zelf niet
meer in staat is om beslissingen te nemen, bespreekt

Glashelder > Saskia Danen ondervindt dat nu ook
aan den lijve. Haar vader heeft vasculaire dementie en
woont sinds vorig najaar in een verpleeghuis. ‘Om en
om heeft hij een goede en een slechte dag. De slechte
zijn een lijdensweg; dan heeft hij pijn, is nergens mee
te plezieren en zegt hij dat hij dood wil. Maar op de
goede dagen kijkt hij tv, valt er een redelijk gesprek
met hem te voeren en geniet hij van het koekje bij de
koffie. Op de momenten dat ik hem zo zie lijden, denk
ik: ik zou dit niet meer willen. Dan zeg ik weleens:

SASKIA DANEN | FOTO: HES VAN HUIZEN
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laat is’

“Pap, we wonen in een land waar je geholpen kunt
worden, dit hoeft niet”. “Ja, maar ik heb ook af en
toe een goede dag”, antwoordt hij dan. Dat was een
eyeopener voor mij: ík kan wel denken dat dit leven
voor hem niet te harden is, maar hij is er glashelder in.
Ook in deze conditie wil hij geen actieve levensbeëindiging.’
Dat bevestigt wat Saskia’s vader eerder had
aangegeven, in een familiegesprek dat haar moeder,
met de casemanager erbij, arrangeerde zodra duidelijk
was dat hij verder achteruitging. ‘Hij wenst geen
euthanasie. En is stellig over een behandelverbod;
hij weigert medische toeters en bellen, zoals hij het
noemt. Dat staat in zijn dossier vermeld, mocht hij
het zelf niet meer kunnen aangeven. Evenals dat mijn
moeder hem dan vertegenwoordigt.’
Zodra zijn wilsbekwaamheid wegvalt, is het dus aan
Saskia’s moeder om zijn wensen in te schatten en na
te leven. ‘En daar valt nu nog niets over te zeggen. Als
iemand vergevorderde dementie heeft, betekent dat
namelijk niet automatisch dat hij zijn verlangens niet
meer kan overbrengen. Zo herinner ik me een vrouw

Relevant | mei 2019

met vergevorderde dementie, die nog heel duidelijk
volhardde in haar wens voor euthanasie.’

Heikel punt > De vraag is wanneer iemand niet
meer wilsbekwaam is. Dat is en blijft een heikel punt,
weet Danen. ‘De knmg heeft er richtlijnen voor, die
zorgverleners kunnen toetsen. Maar het is best eng
om een oordeel te vellen. Kan iemand een redelijke
afweging maken? En dan? Ik heb een moeder met
dementie meegemaakt die zichzelf verwaarloosde,
maar zeer onomwonden aangaf dat ze zonder hulp
thuis wilde blijven wonen. De dochter ging daarin
mee, omdat ze wist hoezeer haar moeder hechtte aan
eigen regie en verder een tevreden indruk maakte. Er
waren vele intensieve gesprekken voor nodig om dat
voor elkaar te boksen, maar het is gelukt. Haar moeder
is uiteindelijk in haar eigen huis overleden.’
Alertheid, wensen checken, blijven kijken: het is
in alle stadia belangrijk, wil Danen benadrukken.
Oók non-verbale reacties zeggen veel. ‘Verzet tegen
pillen bijvoorbeeld, tot kokhalzen aan toe, spreekt
boekdelen. Of de weigering om te eten. Kijk ernaar,
neem deze signalen serieus.’
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TIPS VOOR GESPREK MET DEMENTERENDE OVER LEVENSEINDE
Het gesprek over de laatste
levensfase, hoe ga je dat aan
met iemand die dementeert?
Saskia Danen geeft de volgende
tips:
Û Stel het gesprek niet uit,
maar zoek wel naar de juiste
timing: kies een rustig moment,
waarin je niet door emoties
bent overmand. En zijn er
hevige emoties, las dan een
pauze in.
Û Zorg voor een duidelijke
inleiding, leg uit waarvoor het
gesprek is bedoeld.
Û Bied een opening om erover
te praten. En herhaal die zo
nodig. Zo ‘plant’ je het besef:
weet dat je bij mij terechtkunt.

De praktijk wijst uit dat dat ook
bij mensen met dementie blijft
hangen.
Û Wat ook helpt: heb het
eerst over anderen. Begin in
algemeenheden en ‘zoom’ dan
langzaam in op de persoon zelf.
Dat komt minder bedreigend
over.
Û Is er sprake van ontkenning,
dan is het verstandig dat op dat
moment te accepteren en er
later op terug te komen.
Û Proef je bij je
gesprekspartner een angst om
afspraken vast te leggen? Leg
dan uit dat je het altijd kunt
aanpassen.
Û Wees alert, ook op non-

verbale reacties zoals verzet
tegen pillen. Dat zegt ook veel.
Û Ontwikkel een eigen visie
op sterven. Wat vind je zelf
belangrijk? Waar liggen je
grenzen? Als je het zelf moeilijk
vindt om over het levenseinde
te praten, dan vind je het ook
lastig om erover in gesprek te
gaan.
Û Specifiek voor zorgverleners:
de cliënt en zijn naasten gaan
een belangrijke en ingrijpende
periode doormaken. Ook als
hulpverlener kun je het daar
soms moeilijk mee hebben.
Û Wordt euthanasie een
concreet onderwerp van
gesprek? Geef dat dan aan

bij de huisarts. Die kan
verder informeren over de
vooruitzichten, of informatie
verstrekken voor de beoordeling
van wilsbekwaamheid.
Heeft u behoefte aan extra
informatie, een goed gesprek of
persoonlijke begeleiding? Dan
kunt u terecht bij het Steunpunt
levenseinde en dementie van
de NVVE. De medewerkers zijn
van maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur bereikbaar
via (020) 620 09 60. Of kijk
op: nvve.nl Û Onze diensten
Û Steunpunt levenseinde en
dementie.

Vijf sterftypen > Die alertheid is binnen Saskia’s
familie vanzelfsprekend. ‘Mijn vader is geboren met
een handicap en mijn moeder kreeg al jong met verlies
te maken. Daardoor zijn we eraan gewend geraakt
om met elkaar over ziekte en dood na te denken en te
praten. Ik merk dat ik dat met mijn eigen kinderen
aan de keukentafel net zo makkelijk doe.’
Dat geldt lang niet voor alle families en hulpverleners,
weet ze uit de praktijk. Ook onderzoek bevestigt dat
het gesprek over de laatste levensfase te lang wordt
uitgesteld. ‘Een ander verhelderend rapport vind ik
dat van Stichting stem (Sterven op je eigen manier),
dat vijf sterftypen beschrijft. Zo zijn er de “proactieven”, zoals ik, die graag tot het laatst de eigen regie
behouden en dat ook kenbaar maken. Maar de andere
vier typen doen dat vooral niet: de “vertrouwenden”,
omdat “je toch niet weet hoe het leven loopt”. De
“volgzamen”, die de dokter volgen en eerder geneigd
zijn zich te laten over-behandelen. De “socialen”,
die een sterke mate van ontkenning hebben. En, tot
slot, de “rationelen”: voor hen is de dood een taboe,
waarover je misschien wel denkt, maar zelden praat
– ook niet in de laatste levensfase. Toen dit tot me
doordrong, dacht ik: er is nog veel werk aan de winkel
wat voorlichting betreft. Voor hulpverleners als ik. En
voor de nvve.’ Z

Voorzitter RTE Jacob Kohnstamm:
‘Geen reden voor onzekerheid bij artsen’

E

r is geen reden voor onzekerheid bij artsen over de
richtlijnen rond euthanasie. De juridische invalshoeken van
de verschillende instanties leveren
één helder en eenduidig toetsingskader op. Dat zei Jacob Kohnstamm,
voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie (rte’s), bij de
presentatie van het Jaarverslag 2018,
begin april. Het verslag werd overhandigd aan VWS-minister Hugo de
Jonge.
In 2017 en 2018 oordeelden de rte’s
dat in 18 gevallen waarin euthanasie
werd verleend, de zorgverlener niet
aan een of meer zorgvuldigheidseisen
had voldaan. Het betrof 0,15 procent
van alle 12.711 euthanasiemeldingen
in die periode.

De 18 gevallen werden doorgestuurd
aan de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd (igj) en het Openbaar Ministerie (om). Zij bekijken de zaken vanuit
een andere juridische invalshoek dan
de rte’s, namelijk of er ook sprake is
van gevaar voor de gezondheidszorg
of van strafrechtelijke verwijtbaarheid. In 15 van de 18 gevallen besloten
igj en om om de zaak te seponeren.
In 3 gevallen was nog geen besluit
gevallen.
In 2018 was er voor het eerst een lichte
daling (met circa 7 procent) van het
aantal euthanasiemeldingen bij de
rte’s. Dat ging van 6585 in 2017 naar
6126 in 2018.
Van het totale aantal overlijdensgevallen in Nederland was in 4 procent
sprake van euthanasie. Z
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Agnes Wolbert - directeur NVVE

I

n maart kwam het jaarverslag uit van
de Regionale Toetsingscommissies
Euthanasie (zie pagina 6). Jarenlang
heeft u nauwelijks iets gemerkt van die
gebeurtenis, maar tegenwoordig staan de
spotlights op alles wat met de dood te maken
heeft.
Na de bijna-dood door een hartstilstand van
een van zijn redacteuren is bijvoorbeeld De
Volkskrant gestart met een reeks beschouwingen
over de zin van het leven en de dood. Sinds
enige jaren heeft elke zichzelf respecterende
Nederlandse schrijver een boek over zijn
dementerende moeder en de naderende dood
op zijn naam staan.
Kortom, het leven en de dood zijn hot, dus
ook het jaarverslag van de rte’s kon op grote
belangstelling rekenen. Nu had dat een goede
reden: het aantal gemelde euthanasiegevallen
is vorig jaar namelijk gedaald met 7 procent.
Misschien vraagt u zich af hoe ernstig dat
eigenlijk is? Dat hangt natuurlijk af van de
oorzaak van die daling.
Is het erg als de daling wordt veroorzaakt
doordat bijvoorbeeld de palliatieve zorg in
Nederland (eindelijk) is verbeterd? Nee, daar
zou niets mis mee zijn. Goede zorg in je laatste
levensfase is een kwestie van beschaving, zou
ik zeggen. Streng-christelijk Nederland zou
bovendien stilletjes juichen. Daar leeft nog de
gedachte dat als je maar genoeg investeert in
palliatieve zorg, je voorkómt dat iemand nog
om euthanasie zal vragen.
Een andere mogelijke oorzaak voor de daling
wordt toegeschreven aan het veranderende
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optreden van het Openbaar Ministerie. Toen
het OM vorig jaar aankondigde in vijf gevallen
een strafrechtelijk vooronderzoek te starten,
ging er wel even een siddering door het
land. De ‘nieuwe’ procureur-generaal Otten
schuwde de pers bepaald niet en gaf interview
na interview in de landelijke dagbladen met
de boodschap dat hij de wet ging handhaven.
Alsof dat in de zestien jaar die voorafgingen
aan zijn aanstelling, niet het geval was geweest.
De artsen trokken misschien wel even hun
wenkbrauwen op en keken de kat uit de boom.
Ondertussen gaan er stemmen op die vragen
om een onderzoek naar de daling. Begrijpelijk,
want zijn er ook 7 procent minder patiënten
overleden die erop hadden gerekend dat ze
euthanasie verleend zouden krijgen? Zijn ze
op een andere manier overleden? Hoe dan ook,
de Nederlandse artsen laten zich de kop niet
gek maken. Zij laten de pijn, het leed en de
wensen van hun patiënten prevaleren boven de
dadendrang van het om.
Volgens de rte’s is het aantal gemelde
euthanasiegevallen in het eerste kwartaal
van dit jaar weer gestegen richting de
gebruikelijke aantallen. De huisartsen hebben
mijn vertrouwen in hun beroepsopvatting
niet beschaamd. We hebben in Nederland
nuchtere, goede artsen en een heel zorgvuldige
euthanasiepraktijk. Laten we daar de aandacht
maar weer op vestigen. Dat is een troost en een
rustige gedachte voor iedereen die zich door het
optreden van het om zorgen was gaan maken
over de eigen regie van zijn levenseinde.
\

Column

Daling euthanasiegevallen:
is dat eigenlijk erg?
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Uit proefschrift Katja ten Cate blijkt:

Persoonlijke meningen arts
spelen rol in levenseindezorg
Artsen zijn zich er dikwijls niet van bewust welke
rol hun persoonlijke opvattingen spelen in de
levenseindezorg aan hun patiënten. Die conclusie
trekt Katja ten Cate (33) uit gesprekken met ruim
zestig artsen. Ze sprak ze uitvoerig ten behoeve
van haar proefschrift Dokters & doodgaan. Ten
Cate is docent medische ethiek en filosofie van
de gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit.
Marijke Hilhorst

Wat waren de opvallendste bevindingen van uw onderzoek?
•
‘De rol van de arts aan het einde van het leven is steeds groter
geworden. Artsen blijken er veel verschillende, en soms
hoogstpersoonlijke, visies op goed sterven op na te houden. Die
kunnen van invloed zijn op de zorg die ze verlenen. Zo belde een
huisarts de kinderen van een patiënt om te vertellen dat hun vader
ging sterven, terwijl ze wist dat haar patiënt dat niet wilde. Zij vond
goed afscheid nemen heel belangrijk.
Uit de gesprekken bleek ook dat huisartsen nogal eens inpraten
op patiënten: dat ze berusting en acceptatie moeten vinden voor
het feit dat ze gaan sterven. Anderen vonden dat patiënten nog
ruzies met familieleden moesten bijleggen. Een enkeling nam
daar zelfs een mediërende rol in. Er waren ook huisartsen die
een euthanasieverzoek niet inwilligden omdat de patiënt nog
onopgeloste conflicten had, of nog te boos zou zijn over het
naderende einde.
Sommige huisartsen beschouwden de aversie van een patiënt
tegen afhankelijkheid niet als serieus lijden. Aftakeling en
afhankelijkheid horen nu eenmaal bij het leven, en patiënten
moeten daarmee leren omgaan, vonden ze.’

In hoeverre waren die bevindingen anders dan u had verwacht?
•
‘Waarover ik me het meest heb verbaasd, is dat veel artsen aangaven
moeite te hebben met het onnatuurlijke karakter van euthanasie.
Ten eerste zie ik niet zo’n groot contrast tussen euthanasie en
bijvoorbeeld het staken van een behandeling, iets wat wél als
natuurlijk wordt beschouwd. Je kunt je afvragen in hoeverre in
Nederland, anno nu, sterven überhaupt nog natuurlijk kan worden
genoemd. Aan bijna elk overlijden gaan immers tal van behandelen niet-behandelbeslissingen vooraf.
Ten tweede wordt een natuurlijk overlijden door artsen soms als
beter voorgesteld dankzij een – in mijn ogen – vals romantisch
beeld van sterven. De natuur is lang niet altijd mooi, maar vaak heel
wreed.’

Zitten persoonlijke opvattingen dikwijls in de weg als het om een
euthanasieverzoek gaat?
•
‘Bijna niemand kijkt uitsluitend naar de wettelijke eisen die aan
euthanasie verlenen worden gesteld. Logisch, want die zijn vrij
abstract geformuleerd. Ze bieden ruimte voor interpretatie, met
name over wat verstaan moet worden onder ‘ondraaglijk lijden’.
Het kan zijn dat artsen menen dat niet aan de wettelijke eisen
wordt voldaan. Dokters zijn niet allemaal op de hoogte van de
bandbreedte van de wet. Een weigering kan ook te maken hebben
met een specifieke interpretatie van bijvoorbeeld de eis van
ondraaglijk lijden. Soms denkt een dokter: als iemand in huis
rondloopt, is het lijden nog niet ondraaglijk.
In mijn optiek zou het aan de patiënt moeten zijn om te bepalen
wanneer hij ondraaglijk lijdt. De arts moet het natuurlijk wel
kunnen begrijpen, het lijden kunnen invoelen. Ik ben geen
voorstander van een “u-vraagt-wij-draaien”, je moet als arts het
gevoel hebben dat je iemand helpt omdat je snapt dat hij erg lijdt.
Maar overheersen de persoonlijke overwegingen, die niks met de
wettelijke eisen of de interpretatie daarvan te maken hebben, dan
ben ik kritisch.’
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Wat als de opvattingen over goed sterven tussen arts en patiënt niet
overeenkomen?
•
‘Ik pleit er in mijn proefschrift voor dat de arts op een nietveroordelende manier met de patiënt in gesprek gaat over zaken als:
(kwaliteit van) leven, lijden, aftakeling, afhankelijkheid en sterven.
Daarbij moet hij niet alleen zijn eigen visie inbrengen, maar ook
openstaan voor de ideeën van de patiënt en bereid zijn daar wat van
te leren. Dat is iets wat aan te leren valt, dus daar zie ik een taak voor
de opleiding en de bij- en nascholing.
Een dialoog houd je met zijn tweeën, dus ook van de patiënt wordt
iets verwacht. Die moet tijdig het gesprek met de arts aangaan,
het liefst op een open manier, en op zijn beurt ook begrip kunnen
opbrengen voor de visie van de arts. Wel vind ik dat de arts zich
dienstbaar, ondersteunend en bescheiden moet opstellen. Het gaat
tenslotte om de patiënt. Komen er in zo’n gesprek onoverbrugbare
verschillen aan het licht, dan raad ik de patiënt aan een andere
dokter te zoeken.’

Wat kunnen de medische wereld, patiënten, de politiek en wetgevers
met de resultaten van uw onderzoek?
•
‘Artsen roep ik op tot meer bewustwording en reflectie. Ik hoop
vooral dat mijn conclusies het onderwijs bereiken. Verder pleit ik
voor een hernieuwd maatschappelijk debat en her-evaluatie van
de bijzondere status van levensbeëindigend handelen (die nu –
in tegenstelling tot regulier medisch handelen – kan leiden tot
strafvervolging, red.). In mijn optiek zijn de morele verschillen
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met bijvoorbeeld het staken van een levensreddende behandeling
op verzoek van de patiënt, niet zo groot dat ze die status
rechtvaardigen.’

Heeft u zelf ervaring met euthanasie?
•
‘Ik heb alleen te maken gehad met een geweigerd euthanasie
verzoek. De doodswens van mijn opa werd door zijn huisarts niet
serieus genomen. Een duidelijk voorbeeld van een dokter die zijn
eigen opvattingen leidend liet zijn. Door deze ervaring werd het
voor mij nog duidelijker waarom ik dit zo kwalijk vind. De impact
van het doen en laten van de dokter op de nabestaanden is groot
rond een sterven. Voor mij zal het handelen van mijn opa’s huisarts
voor altijd in negatieve zin verbonden zijn met mijn herinnering
aan hem.’Z

analyse
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Milder vonnis in hoger beroep over
euthanasie bij demente vrouw

N

Geen berisping, maar slechts een waarschuwing kreeg
de specialist ouderengeneeskunde die euthanasie gaf
aan een 74-jarige wilsonbekwame, ernstig dementerende
vrouw. In de uitspraak van het hoger beroep onderschreef
het Centraal Tuchtcollege weliswaar de conclusies van het
Regionaal Tuchtcollege, maar het verbond daar een lagere
straf aan. De NVVE is blij met de uitspraak. Nu is het de
beurt aan de strafrechter. • Els Wiegant

aar het oordeel van het hoogste
orgaan in het gezondheidstuchtrecht
was met belangstelling uitgekeken.
De uitspraken van het Regionaal
Tuchtcollege en eerder al van de Regionale Toetsings
commissie Euthanasie waren in diverse publicaties al
onder een vergrootglas gelegd. Juristen, medisch-ethici
en artsen hadden er kanttekeningen bij geplaatst. Kijk
er niet alleen naar vanuit de wet, maar vooral ook vanuit
de medisch-professionele invalshoek, riepen zij in koor.
Het lijkt erop dat het Centraal Tuchtcollege voor dat
aspect inderdaad iets meer oog heeft gehad.

In de loop van 2015 wordt de vrouw wilsonbekwaam.
Begin 2016 wordt ze opgenomen in een verpleeghuis,
waar de specialist ouderengeneeskunde haar als patiënte
krijgt. Deze bespreekt haar toestand en wilsverklaringen
uitgebreid met haar team, een psychiater (tevens scenarts), een tweede scen-arts, de eerste geneeskundige van
de instelling, de consulent van de Levenseindekliniek,
de expertisemanager specialistische doelgroepen
van het verpleeghuis, de familie en de huisarts. Op
22 april geeft zij de vrouw – in aanwezigheid van haar
familie – euthanasie, nadat zij haar eerst koffie met een
slaapmiddel heeft toegediend.

De tijd rijp > De feiten van de casus op een rij: als in

Interpretatie > In deze casus moet vooral over drie

2012 wordt vastgesteld dat zij de ziekte van Alzheimer
heeft, ondertekent de patiënte een behandelverbod
en een euthanasieverzoek. Ze schrijft er zelf een
dementieclausule bij. Ze wil euthanasie ‘wanneer ik nog
enigszins wilsbekwaam ben en niet meer in staat om
thuis bij mijn man te wonen. Ik wil beslist niet geplaatst
worden in een instelling voor demente bejaarden.’ Een
kleine drie jaar later vervangt ze de wilsverklaring. Ze
spreekt dan niet meer van ‘enigszins wilsbekwaam’,
maar zegt dat ze euthanasie wil ‘wanneer ik daar zelf de
tijd rijp voor acht’.

aspecten juridische duidelijkheid worden verkregen.
Het eerste is: mocht de arts op de wilsverklaring vertrouwen en was die duidelijk genoeg? Het tweede luidt: had
zij vlak voor de euthanasie de doodswens nog met haar
patiënte moeten bespreken? En het derde: mocht de arts
een slaapmiddel in de koffie doen?
Met betrekking tot de eerste vraag hebben het Regionaal
en het Centraal Tuchtcollege impliciet herbevestigd dat
euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring
in beginsel is toegestaan, ook bij een wilsonbekwame
patiënt met gevorderde dementie.

illustratie: peter de wit

11

Maar, een schriftelijk euthanasieverzoek is alleen
bruikbaar als dit niet voor meer dan één uitleg vatbaar
is. Er is geen ruimte voor interpretatie, zegt het
Regionaal Tuchtcollege. In het hoger beroep komt het
Centraal Tuchtcollege op dat laatste terug. Het erkent
dat interpretatie ‘onontkoombaar’ is.
In dergelijke gevallen moeten de omstandigheden,
zoals het gedrag van de patiënt, de overtuiging van de
familieleden en het dossier, meegewogen worden. ‘Op
dit punt (…) valt de arts niets te verwijten: zij heeft haar
afweging op zorgvuldige wijze en met inachtneming
van de relevante omstandigheden gemaakt’, zo staat in
de uitspraak van het hoger beroep. Toch was ook ná het
afwegen van alle omstandigheden de wilsverklaring nog
op meerdere manieren te interpreteren.
De arts heeft de wilsverklaring zo uitgelegd dat de
vrouw euthanasie wilde op het moment dat zij in een
verpleeghuis zou worden opgenomen. Die uitleg noemt
het Centraal Tuchtcollege ‘niet onbegrijpelijk’, en ‘het is
ook niet onwaarschijnlijk te achten dat met deze uitleg
de wens van de patiënte tot uitdrukking is gebracht’.
Dat er ook nog een andere uitleg mogelijk was, had
ertoe moeten leiden dat de arts zich zou houden aan de
‘meest restrictieve’ – lees: letterlijke – lezing. Omdat de
patiënte niet meer kon bepalen wanneer zij de tijd voor
euthanasie rijp achtte, zoals ze in haar wilsverklaring
had opgeschreven, had de arts de euthanasie dus niet
mogen verlenen.

Een poging ondernemen > Het tweede aspect
draait om de vraag of de arts voldoende met de – dan
wilsonbekwame – patiënte heeft gecommuniceerd over
het voornemen om haar euthanasie te geven, en over de
manier waarop zij dat zou gaan doen.
In 2012 heeft de artsenfederatie knmg het wettelijk
vereiste van ‘consultatie’ van de patiënt aangescherpt,
in die zin dat een arts alleen euthanasie mag geven
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aan een patiënt met vergevorderde dementie als
deze, met of zonder woorden, met de (scen-)arts nog
kan communiceren over diens doodswens. Beide
tuchtcolleges verwerpen deze knmg-norm. In hun
uitspraken oordelen het Regionaal Tuchtcollege en
het Centraal Tuchtcollege – en eerder ook al de rte –
wel dat de arts op z’n minst een póging had moeten
ondernemen om de euthanasie met haar patiënte te
bespreken, ondanks haar wilsonbekwaamheid. Het
bespreken van het voornemen, het moment en de wijze
van de euthanasie vormen onmiskenbaar een toevoeging
aan de vereiste zorgvuldigheid van de uitvoering, zegt
het Centraal Tuchtcollege, en mag daarom ‘in beginsel
niet achterwege blijven’.
Over het derde aspect – het slaapmiddel in de koffie –
oordeelt het Centraal Tuchtcollege dat dit onder ‘goed
hulpverlenerschap’ valt. De arts had het wél met haar
patiënte moeten bespreken, ‘ook al lijkt het weinig
zinvol en geen redelijk doel te dienen met een volledig
wilsonbekwame patiënt’.

Eer en geweten > Hoewel de conclusies van de hogerberoepsinstantie nauwelijks afwijken van het eerdere
vonnis, reageerde de nvve blij verrast op de uitspraak.
nvve-directeur Agnes Wolbert zegt erover: ‘Met deze
mildere straf is bevestigd dat de arts naar eer en geweten
en in het belang van de patiënte heeft gehandeld. Deze
zaak bewijst dat zorgvuldigheid bij euthanasie niet
uitsluitend over regels gaat, maar ook over de verstandhouding tussen arts en patiënt. Aspecten als empathie
en invoelbaarheid moeten zwaar wegen. Nu maar hopen
dat de strafrechter ook zal oordelen dat de arts overeenkomstig de wens van de patiënte handelde.’
De zaak dient 26 augustus voor de rechter. De specialist
ouderengeneeskunde is inmiddels met pensioen. Z
Met medewerking van Laura de Vito

foto: maurits giesen
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‘Daar ben je

Geen maximale, maar optimale zorg. In
2012 startten huisartsen en specialisten
een beweging, die Optimale zorg –
Dappere dokters werd genoemd. Doel
ervan is: samen op zoek gaan naar de
meest gunstige (optimale) zorg voor de
patiënt, waarbij de mens belangrijker
is dan zijn ziekte. De Amsterdamse
huisarts Bart Meijman (63), actief
betrokken bij Dappere dokters, legt uit
waarom. • Marijke Hilhorst
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Dappere dokter Bart Meijman streeft naar optimale, niet naar maximale zorg

dokter voor geworden:
om betekenisvol te zijn’
In de curatieve, de behandelzorg wordt dikwijls doorbehandeld, ook al is er geen
kans meer op genezing. Het hele arsenaal wordt ingezet. Waarom?
‘Vanwege protocollen die voorschrijven dat als je a doet, b de volgende stap moet zijn. Afwijken van protocollen kost tijd en brengt,
als het misgaat, risico’s met zich mee voor de arts, vooral in ziekenhuizen.
Stel, iemand heeft kanker met een slechte prognose. Dan is het
makkelijker een behandeling te starten – zelfs al biedt die maar 20
procent, of nog minder, kans op verbetering – dan een gesprek voeren
over die laatste levensfase. Want, daarop volgt zeker een tweede –
tijdrovend – gesprek, dit keer met de familie. Een zoveelste behandeling starten is het makkelijkst. Dat bedoelen wij met: maximale zorg.
Maar als een protocol volgen een schuilplek wordt voor je verantwoordelijkheid ontlopen, dan noem ik dat: gebrek aan moed.
Daarom noemen wij ons Dappere dokters. Omdat het een beetje moed
vergt om te streven naar optimale – dat wil zeggen: de gunstigste
zorg voor die patiënt – in plaats van maximale zorg. Als je de persoon
centraal stelt, ontdek je bijvoorbeeld dat twee mensen met dezelfde
ziekte een heel andere behandeling nodig kunnen hebben.’
Kunt u een voorbeeld geven?
‘Als je alleen al ziet hoe verschillend de opvattingen van mensen over
niet-reanimeren zijn. Mijn collega en ik nemen in onze praktijk elk
jaar alle dossiers van de 75-plussers door. Ruim de helft heeft een of
meer aandoeningen, dus die zie je regelmatig en dan is de kwestie
meestal al eens aan de orde geweest. Bij de rest kijken we of een gesprek nodig is. We doen dat omdat kwetsbare mensen over dit onderwerp in alle rust moeten kunnen nadenken en praten, ook met hun
dokter. Als er dan iets gebeurt, kun je daar tenminste op terugvallen.
Besluiten moeten samen met de patiënt tot stand komen.’
Wat zijn de grootste veranderingen in de huisartsenpraktijk geweest?
‘De maatschappij is veranderd. Er kan medisch veel meer. Er wordt
veel meer in de eerste lijn gedaan, zonder verwijzing naar de tweede.
Praktijken zijn groter geworden en door de feminisering werken
meer artsen in deeltijd. Je moet meer aan elkaar overdragen, dus
vraagt het bewaken van de continuïteit extra aandacht en tijd.
We krijgen ook taken op ons bord die ik niet tot onze kerntaak vind
behoren, zoals preventie. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter
is dan genezen, zouden wij patiënten nu moeten voorlichten over
de risico’s van roken, overgewicht en alcohol. Ik vind preventie een
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taak van de overheid, dat is ook nog eens goedkoper. Zij moet ervoor
zorgen door sigaretten duur te maken en gezond voedsel goedkoop.
Wij dokters zijn er voor de mensen die de pech hebben ziek te worden. Dan nog blijft de vraag of je als dokter wel genoeg tijd besteedt
aan mensen die echt ziek zijn – maar het antwoord is zeker ontkennend als hij al die preventieactiviteiten er ook nog eens bij moet
doen.’
Waar windt u zich het meest over op?
‘Wij zijn als beroepsgroep druk bezig geweest met het ont-regelen
van de zorg; het aantal overbodige regels, procedures en administratieve handelingen verminderen. Daaraan werkt de overheid niet
bepaald mee. Elk incident levert weer meer regels op, die vervolgens
norm worden. In de zorg zijn specialisten 40 procent van hun tijd
met administratie bezig. Dat kost miljarden. Het zou niet meer dan
20 procent mogen zijn.
Verontrustend is ook hoeveel deelspecialisten er zijn, zoveel dat een
kankerpatiënt vaak niet eens weet wie zijn hoofdbehandelaar is. Bovendien beperken die specialisten zich tot hun eigen terrein en zijn
meestal niet geïnteresseerd in de héle patiënt.
Daar ligt een grote verbindende taak voor de huisarts, en die zou gefaciliteerd moeten worden. Ik wil weten wat de specialisten van plan
zijn, weten of het mijn patiënt duidelijk is wat die plannen zijn en of
hij het daarmee eens is. Eigenlijk zou een specialist pas betaald moeten worden als er goed overleg is geweest met de huisarts. Zorgcoördinatie behoort tot de kerntaken van de huisartsenpraktijk. Liever
bemoei ik me daarmee dan met de levensstijl van mensen.’
Terminaal-palliatieve zorg is ook een van die kerntaken. Wat vergt de begeleiding van een patiënt in zijn laatste levensfase van de huisarts?
‘Als ik praat met collega-huisartsen, blijkt dat een van de uitdagendste kanten van ons beroep te zijn. Het vraagt inspanning en samenwerking met mensen in de directe omgeving, mantelzorgers en
wijkverpleging. Omdat het verloop vaak onvoorspelbaar is, moet je
kunnen omgaan met angsten van de patiënt, en die van jezelf. Altijd
is er de vraag wat acceptabel lijden is, en alles vraagt om maatwerk.
In die zin zijn er overeenkomsten met een bevalling. De twee
belangrijkste en mooiste ervaringen in een praktijk zijn leven en
dood, verloskunde en het begeleiden van sterven. Daarin kun je als
huisarts betekenisvol zijn. En daar ben je dokter voor geworden:
om betekenisvol te zijn.’ Z

foto: martien versteegh

Rafael (15)

De meesten van ons
hopen dat de Dood pas
aanklopt als we oud zijn
en een mooi leven achter
de rug hebben. En dat
het een zachte, genadige
Dood zal zijn. Dat de
werkelijkheid weerbarstig
is, worden we ons meer
bewust naarmate we
ouder worden. Realiseren
jongeren zich dat ook?
Martien Versteegh ging
‘de straat op’ en vroeg
jongeren naar hun
ideeën over de dood. In
het najaar verschijnt er
een boek over. In deze
en de volgende edities
van Relevant vast een
voorproefje.
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Jongeren
over de Dood

‘T

oen ik acht was,
overleed mijn tante.
Ze had kanker. Van
haar ziekte heb ik niet veel
meegekregen. Mijn moeder
hield me een beetje bij haar
weg. Ik geloof dat dat goed
was. Wel was ik bij het af
scheid. Dat is het moment dat
je iemand echt moet laten
gaan. Ik herinner me dat ik dat
moeilijk vond. Maar het is goed
dat ik afscheid heb kunnen
nemen.
Verder ken ik geen mensen die
overleden zijn. Op school zijn
wel twee leerlingen overleden.
De een door een ongeluk, de
ander was geloof ik ziek. Maar
ik zit op een grote school en
ik kende ze niet. Ik vind het
vooral naar voor de mensen
eromheen, die verder moeten

met hun verdriet over het gemis
van die persoon.
Ik ben niet bang voor de
dood. Ik denk dat je ergens
naartoe gaat waar het licht en
aangenaam is. Ik geloof dat je
zelf invloed hebt op hoe het is
na je overlijden. Net als in het
leven trouwens. Hoe je leeft,
wat je doet en leert, is aan
jezelf. Als dat niet zo zou zijn,
zou het leven ook weinig zin
hebben.
De dood is geen onderwerp
waar ik vaak mee bezig ben.
Soms zie ik iets waardoor de
gedachte opkomt. Zo zag ik een
keer een mes op het schoolplein
liggen. Dan vraag ik me af wat
dat mes daar doet. En wat er
mee zou kunnen gebeuren. Heel
soms heb ik het erover met een
goede vriend, maar dan vooral

over het moment van sterven
zelf. Hoe dat voelt. Misschien als
een soort astral projection. Je
hoopt dat het pijnloos en snel
zal gaan. En bij voorkeur als
we oud zijn en een mooi leven
hebben gehad.
Ik zit veel op reddit.com (een
Amerikaanse online community
met nieuws en entertainment,
red.) en daar valt me op dat er
veel over de dood gesproken
wordt. Ook regelmatig door
jongeren die over zelfdoding
nadenken. Gelukkig zijn er dan
altijd mensen die aanbieden
om te helpen. Of er ook
depressieve leerlingen bij mij
op school rondlopen, weet ik
niet. Ik denk dat mensen daar
niet snel over zullen praten.
Het delen via social media is
misschien makkelijker.’ Z
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De vrijwilliger

Excuses voor het
ongemak
Jaap van Riemsdijk

M

Bij de NVVE werken zo’n
140 vrijwilligers. Ze doen
presentaties, helpen bij
bijeenkomsten, leggen
huisbezoeken af en
ondersteunen leden bij
al hun vragen rond het
levenseinde. Hans van
Amstel-Jonker en Jaap van
Riemsdijk zijn twee ervaren
vrijwilligers. Om beurten
beschrijven zij een ervaring
uit de praktijk.
Deze keer:
Jaap van Riemsdijk

et veel geraas remt de trein af
en komt abrupt tot stilstand.
Mijn medereizigers en ik kijken
elkaar geschrokken aan. Een krakende stem
geeft uitsluitsel. ‘Wegens een aanrijding met
een persoon hebben we een nog onbekende
vertraging. Onze excuses voor het ongemak.’
Meteen kijk ik op mijn horloge, want over
anderhalf uur moet ik een lezing geven.
Getiteld: Keuzes aan het einde van het leven. Wat een
navrante samenloop. Hier maakte iemand een
keuze die de nvve juist wil voorkomen.
Er ontstaat rumoer om mij heen. ‘Vertraging
door een springer’, roept het meisje tegenover
me, ‘Dat heb ík weer.’ ‘Denk eens aan alle
ellende die deze persoon heeft moeten
doorstaan’, reageert de man naast haar. Een
vrouw aan de andere kant van het gangpad
zegt: ‘Een nachtmerrie voor de machinist en de
nabestaanden. Zoiets kun je anderen toch niet
aandoen.’
De tijd kruipt voort. Er zit niets anders op dan
mijn lezing af te bellen. De man kijkt op uit zijn
krant: ‘Ik zou in zo’n situatie niet voor de trein
springen maar de pil van Drion nemen.’ Het
meisje doet de oortjes van haar telefoon uit en
kijkt hem vragend aan. ‘Zo’n pil waarmee je zelf
je leven kunt beëindigen’, licht hij toe.
Het meisje spitst haar echte oren. Ze was nog
niet geboren toen professor Huib Drion in
1991 zijn vlammende betoog hield voor een
middel waarmee ouderen die hun bestaan als
afgerond beschouwen, een einde aan hun leven
kunnen maken. ‘Die pil kun je vast niet bij het
Kruidvat kopen’, lacht ze. ‘Het zou iets voor
mijn overgrootmoeder zijn. Die is 97 en heeft
het helemaal gehad met het leven. Al vaak heeft
ze om euthanasie gevraagd maar volgens de

dokters komt ze daarvoor niet in aanmerking.’
De man blijkt een vurig pleitbezorger van de
autonome route. ‘Ik zou het liever zélf willen
doen, met een betrouwbare pil.’
Ik kan het niet laten me in het gesprek te
mengen. Ik vertel over de nvve die zich inzet
voor waardig sterven. De vrouw aan de andere
kant van het gangpad blijkt lid van de nvve te
zijn en wijst erop dat een ruime meerderheid
van de bevolking ouderen die hun leven als
voltooid ervaren, niet in de kou wil laten staan.
‘Maar de regering schuift het thema voor zich
uit, want cda en ChristenUnie zijn tegen het
recht op sterven op grond van voltooid leven.’
Plotseling zet de trein zich in beweging. We
zijn bijna bij het station waar ik ga uitstappen
om de trein terug te nemen. Snel geef ik de
mensen om mij heen een nvve-brochure. Op
het perron klampt de vrouw me aan. ‘Luister’,
zegt ze indringend, ‘de nvve moet groeien
om een nog grotere vuist te kunnen maken.
Vraag ieder lid om iemand uit zijn omgeving
lid te maken. Dan wordt de nvve verdubbeld
en kan de politiek niet meer om de macht van
het getal heen.’ Verrast druk ik haar de hand:
‘Bedankt, ik zal uw oproep doorspelen…’
Bij deze.
\

foto: bert bulder
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Uw wensen helder in beeld met Advance Care Planning (ACP)

Een doorlopend gesprek
over het levenseinde
Je hoort en leest de term steeds vaker: Advance Care Planning
(ACP). Het is de benaming voor een doorlopende dialoog waarin
u uw voorkeuren over uw zorg kunt verkennen, bespreken,
vastleggen en in een volgend gesprek weer kunt bijstellen.
Hoe werkt dat precies en wat moet u weten? • Martien Versteegh

illustratie: bernet ragetli
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V

Waar komt de term Advance Care
Planning vandaan?
Die is ontstaan tijdens de
Squam Lake-conferentie in New
Hampshire in de vs in 1993. Een
multidisciplinaire groep van
onderzoekers en ethici kwam hier
samen om oplossingen te vinden
voor problemen in de zorg en
ethische vraagstukken rond
schriftelijke wilsverklaringen.
Die oplossing werd gevonden
in de vorm van acp. Het doel
ervan is dat de zorg in de laatste
levensfase van mensen beter is
afgestemd op hun wensen, ook
vooruitlopend op de mogelijke
fase waarin zij niet meer in staat
zijn die wensen duidelijk te
maken. In het Nederlands wordt
wel gesproken over proactieve
zorgplanning, maar acp is ook
hier een gangbare term.
V

Waarin onderscheidt acp zich van de
wilsverklaring?
Een wilsverklaring kun je
thuis, zelfstandig, opstellen.
Bij acp is een wilsverklaring
opstellen juist onderdeel van
een terugkerende dialoog
tussen patiënten, naasten en
zorgverleners. Dat gebeurt in
de vorm van overleg, waarbij
de partijen mogelijk samen tot
besluitvorming komen of – als de
situatie daarom vraagt – samen
toekomstige besluitvorming
voorbereiden. De arts kan in dit
proces bijvoorbeeld aangeven
dat een bepaalde wens van een
patiënt niet realistisch is en kan
alternatieven aandragen. Het
gaat niet om één overleg, maar
om een langer durend proces.
V

Maakt acp mijn wilsverklaring
overbodig?
Nee, zeker niet. Zoals gezegd is
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de wilsverklaring feitelijk een
onderdeel van de acp. Alleen
is het zo dat u hier dan samen
met uw naasten, en in ieder
geval met uw zorgverleners,
naar kijkt. Tijdens ieder nieuw
overleg in het kader van acp is
het mogelijk uw voorkeuren
te wijzigen. Hetzij omdat de
situatie is gewijzigd, hetzij
omdat u van gedachten bent
veranderd. De reden maakt
niet uit. Uw handtekening
op de wilsverklaring volstaat.
De enige voorwaarde is dat u
wilsbekwaam was tijdens het
zetten van die handtekening.
Dat kan uw arts vaststellen.
U hoeft niet naar een notaris
om uw wilsverklaring geldig
te laten zijn. Dus u kunt zo’n
verklaring prima regelmatig
wijzigen als de omstandigheden
daarom vragen. De meest recente
versie wordt opgeslagen in uw
patiëntendossier.
V

Wat voor zaken komen er aan bod
bij acp?
Dat is heel breed. Er is geen
standaard afvinklijstje. Het
gaat over uw welzijn en
de zorg die aansluit bij uw
wensen. Denk daarbij aan
een mogelijke voorkeur om
niet in het ziekenhuis te
worden opgenomen of aan
het aanwijzen van iemand die
u kan vertegenwoordigen als
u zelf niet meer in staat bent
om beslissingen te nemen
over uw zorg. Er kan worden
gesproken over onderwerpen
op lichamelijk, psychologisch,
sociaal en spiritueel vlak. Wat
vindt u belangrijk in het leven?
Is dat uw zelfstandigheid? Of is
het leven voor u nog de moeite
waard zolang u maar kunt

lezen? Als de zorgverlener dat
weet, kunt u samen beter tot
besluiten komen over welke
behandelingen u mogelijk nog
wél zou willen, en welke zeker
niet. Omdat het een proces
is, kunnen de artsen u steeds
bijpraten over complicaties
of situaties die zich kunnen
voordoen.
V

Als ik het goed begrijp, gaat
het dus ook over een eventueel
behandelverbod?
Zeker. Bent u overtuigd
voorstander van een totaal
behandelverbod? Prima, dan
kan dat worden vastgelegd.
Maar tijdens acp kan een
zorgverlener op zoek gaan
naar de vragen áchter bepaalde
uitspraken, want vaak ligt
het verhaal genuanceerder.
Als u bijvoorbeeld in
uw wilsverklaring hebt
opgeschreven geen ‘toeters
en bellen’ te willen, wat
betekent dat dan precies? Wilt
u geen enkele behandeling
meer? Of wilt u bijvoorbeeld
nog wél behandelingen die
bijdragen aan uw welzijn,
maar geen levensverlengende
behandelingen meer? Zou u voor
het zetten van een gebroken arm
nog best naar het ziekenhuis
willen, maar geen ingrijpende
operatie willen ondergaan? Door
er samen over te praten ontstaat
vaak meer duidelijkheid.
V

Ik vind vooral waardig sterven
belangrijk. Gaat het daar ook over?
Het gaat over úw wensen en úw
laatste levensfase. Dus natuurlijk
zijn uw ideeën over palliatieve
zorg, euthanasie en mogelijk ook
orgaandonatie van belang. Het is
goed dat alle betrokken partijen

daarvan op de hoogte zijn. Niet
alleen uw zorgverleners, maar
ook uw naasten. Praat erover.
Daar leent dit terugkerende
overleg zich juist uitstekend
voor.
V

Klinkt goed, maar wanneer wordt die
acp relevant?
Iedereen kan met zijn huisarts
een acp-gesprek plannen.
Zorgverleners vinden het
belangrijk om uw voorkeuren
van u te horen, zeker als u een
wilsverklaring heeft opgesteld.
Dit geeft zorgverleners de
mogelijkheid om u goed voor
te lichten, afgestemd op uw
persoonlijke situatie en om
samen richting te geven aan
toekomstige zorg. Overigens
adviseert de nvve om een
wilsverklaring, of die nou
onderdeel is van acp of niet, per
definitie goed met uw huisarts te
bespreken.
V

Als ik denk dat het nuttig is voor mij,
begin ik er dan zelf over of laat ik het
initiatief aan de arts?
Veel specialisten ouderen
geneeskunde zijn al gewend aan
het werken met acp. Dat geldt
echter nog lang niet voor alle
huisartsen en andere artsen.
Zij zullen er dan misschien ook
niet uit zichzelf over beginnen.
Kaart het dus vooral aan bij uw
huisarts of specialist. Weten
ze niet zo goed wat ze ermee
moeten? Dan kunt u ze wijzen
op het dossier Praten over het
levenseinde en de e-books die te
vinden zijn op de website van de
artsenorganisatie knmg (knmg.nl
-> Advies en richtlijnen -> Dossiers:
Praten over het levenseinde). Z
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Consultatie over conceptwetsvoorstel Waardig Sterven

De levenseindebegeleider:
wie, wat en hoe?
In het conceptwetsvoorstel Waardig Sterven van
D66-Kamerlid Pia Dijkstra is een belangrijke rol
weggelegd voor de levenseindebegeleider. Met
het voorstel wil zij hulp bij zelfdoding mogelijk
maken voor ouderen die hun leven voltooid
vinden. Hoe moet deze nieuwe functie worden
ingevuld? En door wie? Over onder meer die
vraag raadpleegt Dijkstra allerlei partijen en
deskundigen. Wat vinden die er zoal van? •
Marleen Peters
Wel of niet BIG-geregistreerd? > In het conceptwetsvoorstel,

Wie kan de functie vervullen? > Andere vraag is wie de functie

dat ze eind 2016 presenteerde, stelt Pia Dijkstra dat de levenseindebegeleider big-geregistreerd moet zijn. big staat voor Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg. Voor bepaalde beroepen in de zorg is
inschrijving in dit register verplicht.
De nvve steunt dit onderdeel van het conceptwetsvoorstel, zegt
bestuurder Agnes Wolbert. Ze benadrukt dat het bij voltooid leven
gaat om een traject dat in eerste instantie niet medisch is. Daarom
zouden ook niet-medische hulpverleners de mogelijkheid moeten
krijgen om als levenseindebegeleider opgeleid en big-geregistreerd
te worden.
‘De niet-medische hulpverleners, bijvoorbeeld geestelijk verzorgers
of psychotherapeuten, zouden een kopstudie kunnen volgen
(een studie die je kunt doen na het afronden van een bachelor van
bepaalde studierichtingen, red.). Zo zouden zij over voldoende
kennis beschikken om te kunnen uitsluiten dat iemands
stervenswens het gevolg is van een medische aandoening. Omgekeerd
zouden hulpverleners met een medische achtergrond bijgeschoold
moeten worden in levenseindevragen.’ Wolbert benadrukt dat zowel
de medische als niet-medische hulpverleners voldoende ‘vliegjaren’
moeten hebben gemaakt voordat ze tot de opleiding kunnen worden
toegelaten.

van levenseindebegeleider zou kunnen vervullen. Erwin Kamp,
geestelijk verzorger bij Defensie, schuift zijn vakgenoten naar
voren. ‘In plaats van een nieuw beroep en dito opleiding te creëren,
kunnen we geestelijk verzorgers inzetten. Het levenseinde is
immers bij uitstek een vraag over levensbeschouwing.’
Hoogleraar Humanisme en Filosofie Joachim Duyndam is het met
hem eens. ‘Tijdens een zesjarige wetenschappelijke opleiding zijn
geestelijk verzorgers hiervoor geschoold. Velen hebben jarenlange
ervaring en expertise op dit gebied.’
Kamp zou de geestelijk verzorger het liefst willen stationeren als
praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk. ‘Ze zouden zich dan
niet alleen met vragen rond voltooid leven kunnen bezighouden,
maar met álle zingevingsvragen. En, als het aan de orde is, kunnen
zij bij de huisarts bepleiten dat iemand in aanmerking komt voor
levensbeëindiging.’
Ook Kees Kraaijeveld, directeur van de Argumentenfabriek, ziet
wel wat in het voorstel. ‘De levenseindebegeleider moet in ieder
geval niet alleen de dood in zijn gereedschapskist hebben zitten. Er
zijn vaak meer levensvragen aan de orde dan alleen de wens om uit
het leven te stappen. Bovendien behoudt de arts in dit voorstel de
sleutel van de medicijnkast, dat scheelt een hoop gedoe.’
Psychiater en scen-arts Ria van der Meer maakt zich ‘ernstige zor-
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gen’ over mensen met psychische klachten. ‘Ouderen hebben vaak
depressies die niet worden herkend, maar die goed te behandelen
zijn.’ Zij pleit ervoor dat het proces wordt omgedraaid: de vraag om
stervenshulp wordt bij de huisarts neergelegd en deze vraagt de
medewerking van een levenseindebegeleider.

Rol voor de (huis)arts of niet? > Of het inzetten van (huis)artsen in het traject een verstandige keuze is, wordt betwijfeld
door Jacintha De Roeck, adviseur medische ethiek van de Vlaamse
liberale partij 0pen vld en voorzitter van leif Antwerpen (leif
is het Belgische forum voor mensen die streven naar een waardig
levenseinde). Zij was nauw betrokken bij de totstandkoming van de
Belgische euthanasiewet.
‘In dit voorstel zetten geestelijk verzorgers het traject in en moeten
artsen het afmaken. Daar lenen zij zich niet voor. Bovendien
werken lang niet alle huisartsen mee aan euthanasie. Bij voltooid
leven zal dat nog minder het geval zijn en zullen dus veel mensen
niet worden geholpen. Met een tweede oordeel van een arts kom
je bovendien weer in de medische route terecht, wat mensen juist
niet willen. Eigenlijk doe je met deze voorstellen niet meer dan een
aspect toevoegen aan de huidige euthanasiewet.’
Eugène Sutorius, emeritus hoogleraar strafrecht en oud-voorzitter
van de nvve, valt haar bij. ‘Artsen moeten niet de eerst aangewezenen
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zijn bij de uitvoering. We moeten af van de medicalisering van
voltooid leven. Het gaat immers over mensen die niet ziek zijn. Een
nieuwe groep hulpverleners moet de basisverantwoordelijkheid
krijgen voor deze problematiek.’ Maar wat als er tijdens de
uitvoering van een zelfdoding iets misgaat, bijvoorbeeld omdat
de cliënt moet braken of het stervensproces te lang duurt? ‘Nietmedische levenseindebegeleiders missen de kennis om op zo’n
moment in te kunnen grijpen’, constateert bestuurder Steven Pleiter
van de Levenseindekliniek.
Filosoof en levenseindecounselor Ton Vink relativeert dat. ‘Mijn
ervaring is dat met de juiste middelen en goede informatie de angst
dat het misgaat, weggenomen kan worden. Gemiddeld duurt het
overlijden twintig minuten, meestal gaat het sneller en incidenteel
duurt het een aantal uren. Als dit duidelijk wordt gemaakt aan de
naasten, is dat niet zo’n verschrikking.’

En wie verstrekt het dodelijke middel? > Ook het uitschrijven
van een recept voor het dodelijke middel en het verstrekken ervan
door de levenseindebegeleider is punt van discussie. Vink heeft
als counselor nooit de positie willen hebben om middelen voor
levensbeëindiging aan zijn cliënten te verstrekken. ‘Ik ben blij
dat ik nooit hoefde te zeggen: oké, ik zal u de middelen geven.
Want daarmee komt de uiteindelijke beslissing toch weer bij een
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ander te liggen en niet bij de hulpvrager zelf.’
Het liefst zou Vink zien dat de hulpvragers zelf het
dodelijke middel verwerven. ‘Zo dragen zij zelf de volledige verantwoordelijkheid en hoeven levenseindebegeleiders niet te beslissen wie het dodelijke middel
wel of niet krijgt. Zij kunnen zich dan puur concentreren op gesprekken over de doortimmerdheid van
het besluit, eventuele alternatieven, de uitvoering,
gesprekken met naasten, de nazorg en dergelijke.’ Z

HET CONCEPTWETSVOORSTEL
WAARDIG STERVEN
In december 2016 presenteerde D66-Kamerlid
Pia Dijkstra het conceptwetsvoorstel Waardig
Sterven. De wet moet het mogelijk maken
dat ouderen die hun leven voltooid vinden
maar nog gezond zijn, hulp bij zelfdoding
kunnen krijgen. In het concept staat dat de
hulpvrager minimaal 75 jaar moet zijn en
dat er sprake moet zijn van een ‘duurzame,
weloverwogen en intrinsieke doodswens’.
Twee speciaal opgeleide
levenseindebegeleiders zouden de
hulpvraag moeten beoordelen en
toetsen. De eerste voert minimaal twee
gesprekken met de hulpvrager. Daar
moet minstens twee maanden tussen
zitten. Hierna volgt een gesprek met
een tweede levenseindebegeleider. Die
toetst de hulpvraag opnieuw aan de
zorgvuldigheidseisen.
De levenseindebegeleider zou opgenomen
moeten zijn in het BIG-register, maar hoeft
geen arts te zijn. In het conceptwetsvoorstel
kan het ook een psycholoog, psychotherapeut
of verpleegkundige zijn.
De levenseindebegeleider zou de
bevoegdheid moeten krijgen een recept uit
te schrijven voor middelen tot zelfdoding.
Hij zou de middelen aan de hulpvrager
verstrekken en aanwezig zijn bij de
zelfdoding. De procedure zou achteraf door
een commissie moeten worden getoetst.
In opdracht van het ministerie van VWS
voert de Universiteit voor Humanistiek en
het Julius Centrum van het UMC Utrecht
een onderzoek uit naar de doodswens bij
voltooid leven. Dat moet dit jaar worden
afgerond. Afgesproken is dat Dijkstra haar
voorstel pas zal indienen als de uitkomsten
van dit onderzoek bekend zijn.
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Plek in hospice gaf kunstenaar de gelegenheid om het leven los te laten

‘Nu kon
Frans rustig
op “ziels‑
vakantie”
gaan’

F

rans Jan Peters (73) was een
geboren kunstenaar, zegt Katrien
de Zeeuw (71). Dertig jaar was
ze met hem getrouwd, twintig
ervan woonde ze met hem samen. Ze hebben
twee zoons. ‘Hij speelde fanatiek piano, zonder een noot te kunnen lezen. Hij deed mee
aan de opera, zong prachtig en kon zó als cabaretier op het podium. Hij legde makkelijk
contact en genoot van het leven, stond altijd
in het middelpunt van de belangstelling.’

Eenzijdig verlamd > In 2010 werd Frans
getroffen door zijn eerste hersenbloeding.
Er zouden er nog drie volgen. Na de laatste,
in 2017, was hij eenzijdig verlamd. ‘Toen hij
vervolgens ook nog gordelroos kreeg, werd
het ondragelijk voor hem. De zenuwpijn die
gordelroos veroorzaakt, kan heel lang aanhouden’, vertelt Katrien.
Frans kon niet meer voor zichzelf zorgen
en kwam in een verpleegtehuis terecht.
‘Vreselijk vond hij het daar. Hij wilde de

‘Dagelijks moet je voor ogen houden dat je
gelijkmoedig uit het leven kunt stappen dat
velen zo amechtig omhelzen.’ Die uitspraak
van de door hem zeer bewonderde filosoof
Seneca heeft de Rotterdamse kunstenaar
Frans Jan Peters ter harte genomen. Katrien
de Zeeuw vertelt vol bewondering over de
laatste weken van het leven van haar exman. ‘Dat we bij hospice IJsselOever gehoor
kregen voor onze vraag, heeft Frans de
mogelijkheid gegeven in alle rust het leven
los te laten.’ • Martien Versteegh

laatste weken van zijn leven heel graag met
mij doorbrengen. We waren weliswaar al
jaren gescheiden, maar hij is altijd de man
van mijn hart geweest. En ik denk dat hij
veel behoefte had aan onze gezinswarmte.’ In
het verpleeghuis was echter geen plek voor
Katrien. Dus besloten ze op zoek te gaan naar
een hospice waar ze wel veel samen konden
zijn.
Het onderwerp euthanasie was in de
jaren ervoor al meerdere malen ter sprake
gekomen. ‘Voor Frans stond vast dat hij
euthanasie wilde als hij niet meer zou
kunnen praten. Hij was een spraakwaterval,
had het nodig zich te kunnen uitdrukken.’
De verpleeghuisarts, vertelt Katrien, was
Frans weliswaar zeer ter wille, maar zij wilde
geen actieve rol in de euthanasie. Ze bracht
Frans in contact met de Levenseindekliniek
en de arts van de Levenseindekliniek
legde uiteindelijk het contact met hospice
IJsselOever in Capelle aan den IJssel.

Sterk lijf > Net als vele andere hospices
staat IJsselOever open voor mensen met een
euthanasiewens in de terminale fase. Onder
‘terminale fase’ wordt verstaan dat de verwachting is dat de betrokkene niet langer dan
drie maanden te leven heeft. Die beperking
heeft ermee te maken dat het aantal bedden
in hospices schaars is.
De euthanasievraag van Frans was anders
dan gebruikelijk. Hij gaf weliswaar aan dat
zijn lichaam en geest op waren, maar: ‘Frans
had een sterk lijf. Hij had vermoedelijk nog
wel jaren kunnen leven. Alleen, dat wilde hij
absoluut niet’, legt Katrien uit.
Voor hospice IJsselOever vormen de
eigen regie van de patiënt en het zoeken
naar mogelijkheden in plaats van kijken
naar onmogelijkheden, een belangrijk
uitgangspunt. Daarom werd in goed
overleg met de huisarts, wijkverpleging en
vrijwilligers besloten Frans toch op te nemen.
‘Daar waren we zo blij mee’, vertelt Katrien,
‘want we hadden al bij meerdere plekken op
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de deur geklopt. Het was om radeloos van te
worden en Frans was heel strijdbaar. Hij vond
dat het euthanasiebeleid bij hospices moest
veranderen en dat ze ook moesten openstaan
voor verzoeken als dat van hem.’
IJsselOever stelde wel een paar voorwaarden
aan Frans’ komst: als hij terug zou komen
op zijn euthanasiewens, zou hij naar huis
moeten kunnen terugkeren. ‘Ik wist zeker
dat hij door zou gaan met het plan, en maar
goed ook, want ik woon in een huisje van 43
m2’, verzucht Katrien lachend. Om er gelijk
aan toe te voegen: ‘Maar als het toch anders
was gelopen, hadden we daar ook wel weer
iets op verzonnen.’
Andere voorwaarde was dat het gehele
proces met de Levenseindekliniek moest
zijn doorlopen, tot en met het advies van
de SCEN-arts. Die had inmiddels positief
geoordeeld over zijn euthanasieverzoek.

Vreselijk moeilijk > Hoe overtuigd Frans
ook was van zijn euthanasiewens, bepalen
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katrien de zeeuw | foto: josje deekens

wanneer het écht genoeg was, vond hij zwaar
en ingewikkeld. ‘Het is toch vreselijk moeilijk
ervoor te kiezen om op te houden met leven?!
Als hij achteruitging, vond hij toch telkens
weer een manier om zich te uiten. Na zijn
derde beroerte zag hij bijna niets meer, maar
toch ging hij foto’s maken. Dat deed hij op
gevoel, zoals zoveel bij hem.’
Na een epileptische aanval en de gordelroos
wist Frans het op enig moment zeker. ‘Met
zijn spraak was overigens nog steeds niets
mis, maar we voelden dat er geen hoop meer
was. Opmerkelijk genoeg had ik dat gevoel
op precies hetzelfde moment ook heel sterk.
Geen hoop op herstel, en de overtuiging dat
dit geen leven was.’

Twee bewoners erbij > De arts van de
Levenseindekliniek gaf Frans op 15 januari
euthanasie. Katrien en hun zonen Jeroen en
Ernstjan waren erbij. Ze kijken er met respect
voor alle zorgvuldigheid op terug. ‘Frans
was een bijzondere man. Dat vonden ze ook

in het hospice’, vertelt Katrien trots.
Een week voor de euthanasie kwam de coördinator van het hospice Frans bedanken.
De maanden dat hij er had gewoond, waren
voor iedereen speciaal geweest, vertelde ze,
ook omdat ze in plaats van één eigenlijk twee
bewoners op de kamer hadden gekregen. Ze
zei dat het een mooi proces voor iedereen was
geweest, niet alleen voor Frans en Katrien,
maar ook voor de vrijwilligers en de zorg. En
dat iedereen onderdeel van het op handen
zijnde afscheid was geweest, mede door de
open wijze waarop Frans in het leven en dus
ook het levenseinde stond.
‘De coördinator beloofde dat ze zich er in
de toekomst hard voor zouden maken om
mensen in een soortgelijke situatie als die van
Frans, een plek te geven om goed afscheid te
kunnen nemen van het leven. Dat was een
prachtige uitspraak voor hem. Nu kon hij
rustig gaan. Op zielsvakantie, zoals hij dat
zelf zo mooi noemde.’ Z

jan van den bout | foto: rené ten broeke

Als een dierbare pas is overleden, mag je niet lachen. Na zo’n
anderhalf jaar rouwen hervind je je evenwicht. Het verdriet wordt
geleidelijk minder. Dit soort opvattingen doet de ronde over
verliesverwerking. Terwijl het juist zo’n individueel proces is, betoogt
prof. dr. Jan van den Bout, ooit de eerste bijzonder hoogleraar
Verliesverwerking, inmiddels trainer en met emeritaat. ‘Rouw is voor
iedereen anders. Hoe beter we ons dat realiseren, hoe eerder we de
pijn durven aan te gaan en te accepteren.’ • Teus Lebbing
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‘Rouw
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Prof. dr. Jan van den Bout waarschuwt voor ‘rouwsluiers’

is voor iedereen anders’
Over wat ‘goede rouw’ zou zijn, bestaan nogal wat onwrikbare opvattingen,
die niet altijd stroken met de werkelijkheid. Hoe komt dat?
•
‘Het meest algemene beeld van rouw is ontstaan door diverse
individuele ervaringen die als geldend voor álle rouwenden werden
aangenomen. Zo sprak Sigmund Freud over rouw als “noodzakelijk
hard werken” en ontwierp de Amerikaanse rouwdeskundige
Elisabeth Kübler-Ross een wijdverbreid model met verschillende
rouwfases, van ontkenning via boosheid tot aanvaarding. Maar
het verbazingwekkende is: dat is nooit echt wetenschappelijk
aangetoond, integendeel. Die patronen gelden vast voor een
bepaalde groep nabestaanden, zoals de mensen die Kübler-Ross in
vooral ziekenhuizen observeerde, maar lang niet voor alle. Er zijn
nabestaanden die hun verdriet over een verlies niet of nauwelijks
uiten, maar daarna prima functioneren zonder dat er, zoals vroeger
werd verondersteld, een grote terugslag komt. En waar sommigen
na enkele weken weer de draad van hun leven oppikken, duurt dat
bij anderen jaren. Rouw kent zoveel vormen.’
U noemt de gangbare opvattingen ‘rouwsluiers’. Waarom?
•
‘Omdat ze de werkelijke, persoonlijke manieren van rouw verhullen
en deze daarom soms zelfs problematisch maken. Voldoen mensen
namelijk niet aan het algemeen geschetste beeld, dan denken ze al
gauw dat ze verkeerd rouwen. “Doe ik het goed?”, “ga ik te snel?”,
“hield ik wel voldoende van hem?” Zulke twijfels, schuldgevoelens
en stress berusten in feite op drijfzand. Ze komen bovenop de
pijn van het verlies en kunnen leiden tot angsten en depressieve
gevoelens. Daar gaan nabestaanden vervolgens mee naar
zorgverleners, die deze “rouwsluiers” veelal ook als beroepsgroep
hebben overgenomen en er lang niet altijd raad mee weten. Ook
voor zorgprofessionals is rouw een raar iets. Het is op zichzelf
geen stoornis, maar een verlies van iemand dichtbij kan die wel
veroorzaken.’
U bent zich sinds uw dertigste gaan specialiseren in rouw. Ziet u
veranderingen optreden?
•
‘Er komt steeds meer aandacht voor. De kanteling kwam zo rond de
jaren ’90. Tot die tijd werd er niet of nauwelijks over rouw gepraat.
Dat weet ik ook uit eigen ervaring. Mijn moeder overleed op mijn
veertiende. Dat ze ongeneeslijk ziek was, wist alleen mijn vader. De
dokter had hem verboden het tegen zijn gezin te vertellen, inclusief
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mijn moeder. Pas vlak voor haar overlijden werd het haar verteld,
hoewel ze het voor zichzelf allang wist. Toen ze er niet meer was,
sprak niemand over haar dood. Zo ging dat, dat was de cultuur toen.
Rondom het overlijden van mijn vader, zes jaar later, gebeurde dat
weer. Met de wetenschap van nu wijt ik die geslotenheid aan het
tijdsgewricht. Er was “onbeholpenheid”; bij de dokter, bij mijn
ouders, bij de omgeving en zeker ook bij mij.’
Hoe is dat nu?
•
‘Nu wordt er meer over gepraat en dat heeft veel positieve kanten.
Want alle persoonlijke verhalen maken duidelijk hoe divers rouw is;
er bestaan zoveel emoties en bijzondere gedachten na een overlijden. Dat besef leidt ook tot andere, betere begeleiding. Dood is nog
steeds geen hobby voor mensen; het blijft een lastig thema, ook
voor professionals. Maar het open gesprek over de gevoelens die er
leven, ook al zijn dat moeilijke of negatieve, lucht op. Het voorkomt
bovendien dat mensen in hun eentje blijven worstelen met dingen
die ze niet over zichzelf begrijpen. En het zet aan tot aanvaarding:
wanneer je band met een dierbare definitief wordt verbroken, dan
doet dat bijna altijd pijn, soms zelfs ongelooflijk veel. Dat is rouw
en die mag er zijn. Ook jaren later nog zul je verdrietige gevoelens
blijven hebben.’
In 2003 deed u met een aantal collega’s aan de Universiteit Utrecht als eerste
in de wereld onderzoek naar rouw na euthanasie. Wat kwam daaruit?
•
‘Familie en dierbaren van patiënten die waren overleden na
euthanasie, hadden gemiddeld minder rouwsymptomen dan
de nabestaanden van patiënten die een natuurlijke dood waren
gestorven. Dat is best een verrassende bevinding, omdat bijna altijd
aangenomen wordt dat rouw na een niet-natuurlijk overlijden
meer problemen geeft. Bij euthanasie krijgen mensen de kans
om aan het idee van de naderende dood te wennen en bewust
afscheid te nemen. Samen met de voorlichting en begeleiding
die bij euthanasietrajecten hoort, helpt dat nabestaanden bij de
verwerking van hun verlies.
Maar let wel: ook hier is er geen garantie. Want wat als je het niet
eens bent met de euthanasie? Of geen afscheid wilt nemen, terwijl
je je door het geplande tijdstip van de euthanasie daar bijna toe gedwongen voelt? Of je wrok koestert tegen diegene? Ook na euthanasie geldt: rouw is voor iedereen anders.’ Z
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‘Er is alleen naar regels gekeken, niet naar de samenleving’

Albert Heringa
definitief veroordeeld
Elf jaar nadat Albert Heringa
zijn 99-jarige moeder, op
haar uitdrukkelijke verzoek,
hielp een einde aan haar
leven te maken, is hij
definitief schuldig bevonden
aan hulp bij zelfdoding. Op
16 april verwierp de Hoge
Raad het cassatieberoep dat
door Heringa was ingesteld.
De veroordeling door het hof
’s-Hertogenbosch in 2018
tot een voorwaardelijke
gevangenisstraf van zes
maanden met een proeftijd
van twee jaar, is daarmee
onherroepelijk.

DE RECHTSZAAK

H

eringa had de uitspraak verwacht, maar is wel teleurgesteld.
‘De uitspraak van het hof geeft
mij het gevoel een crimineel te zijn. Behalve
dat er feiten onjuist zijn weergegeven, is er alleen naar de regels gekeken. Het hof had ook
kunnen kijken naar wat er in de samenleving
gebeurt, waar veel strijd is tegen die wet. Er
zou meer geluisterd moeten worden naar wat
er in de maatschappij leeft.’
De nvve kan er niet over uit dat de hulp die
Heringa zijn moeder gaf ook bij de Hoge
Raad niet op maar de geringste empathie
kan rekenen. Directeur Agnes Wolbert: ‘De
hulp wordt gelijkgesteld aan een misdaad,
maar Heringa had geen andere keuze dan
zijn moeder te helpen. Moek was 99 jaar en
had de intense wens om te sterven. Zij was
zelf niet in staat haar leven te beëindigen en
haar huisarts wilde daaraan niet meewerken.
Daarbij keken artsen in 2008 heel anders
tegen deze situatie aan dan nu.’
Volgens Wolbert is de euthanasiewetgeving
in Nederland belangrijk, maar niet

2013 • De rechtbank in Gelderland verklaart
Albert Heringa schuldig aan hulp bij
zelfdoding maar legt hem geen straf op. Het
Openbaar Ministerie gaat tegen de uitspraak
in beroep.
2015 • Het gerechtshof in ArnhemLeeuwarden oordeelt dat Heringa een
beroep toekwam op overmacht in de zin
van noodtoestand, en ontslaat hem van
rechtsvervolging. Het OM gaat daarop in
cassatie.
2017 • De Hoge Raad vernietigt gedeeltelijk

toereikend. ‘Mensen als Moek, die niet
vanwege haar gezondheid wilde sterven maar
klaar was met het leven, blijven in de kou
staan.’

Europees Hof
Heringa en zijn advocaten overwegen nu
een gang naar het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens. ‘Dat is zeker een optie
die openstaat’, laat advocaat Tim Vis weten.
‘Wij menen dat de veroordeling, zoals die is
uitgesproken, een ontoelaatbare schending is
van Heringa’s recht op private life, zoals hem
dat toekomt op grond van art. 8 (Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de
fundamentele vrijheden, red.). Het gaat dan
om de vraag of Heringa’s veroordeling, als
naaste die zich gewoonweg niet aan de situatie kán onttrekken, wel gerechtvaardigd is.
Wij menen van niet. Wij vinden dat van hem
niet kon en mocht worden verlangd dat hij
onder deze omstandigheden zijn moeder
in de steek liet bij haar zelfverkozen levenseinde.’ Z

het arrest van het hof Arnhem-Leeuwarden
en verwijst de zaak terug naar het hof,
ditmaal in ’s-Hertogenbosch.
2018 • Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch legt
Heringa een voorwaardelijke gevangenisstraf
van zes maanden op met een proeftijd van
twee jaar. Heringa gaat in cassatie tegen het
arrest.
2019 • De Hoge Raad verwerpt het cassatie
beroep. Daarmee is de veroordeling tot een
voorwaardelijke gevangenisstraf van zes
maanden definitief.
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De moderne moraal
in glas in lood
Paradiso, wereldberoemd als Amsterdamse pop
tempel, lijkt geen voor de hand liggende plek voor
het onderwerp euthanasie. Toch is het er prominent
aanwezig, in een glas in loodraam.
Dat zit zo.
In de negentiende eeuw werd het gebouw neergezet
voor het kerkgenootschap De Vrije Gemeente. Nadat
het leeg was komen te staan en een tijdje gekraakt
was geweest, besloot de stad er een jeugdcentrum in
te vestigen. Al in de eerste maanden van 1968 traden
er legendarische bands als Pink Floyd, The Pretty
Things en Captain Beefheart op.
In de jaren ‘90 werd aan de kunstenaars Berend Strik
en Hans van Houwelingen opdracht gegeven om de
– veel eerder gesneuvelde – oorspronkelijke glas-inloodramen te vervangen door eigentijdse ontwerpen.
Op de ramen waren destijds filosofen en spirituele
leiders afgebeeld.
Als leidmotief voor hun ontwerpen kozen de
kunstenaars voor ‘de moderne moraal’, hedendaagse
gebeurtenissen die ethische veranderingen
teweegbrengen. Het ging om actuele thema’s als het
homohuwelijk, secularisering, de ontdekking van het
DNA en het recht op zelfbeschikking.
Dat laatste thema werd verbeeld in het raam met de
titel: De Dood. Strik en Van Houwelingen plaatsten
een advertentie waarin ze lieten weten op zoek te
zijn naar iemand met een euthanasiewens. Ze kregen
een reactie van de ernstig zieke, toen 48-jarige An
drea Voerman. De kunstenaars bezochten haar thuis,
maakten een cameraopstelling met een zelfontspan
ner en vertrokken.
Andrea Voerman fotografeerde zichzelf op het
moment dat zij stierf, op 10.11.2004, gekleed
in kleurrijke rode kleding, op een bed met een
helderblauw laken. Zo beschikte zij niet alleen zelf
over haar dood, maar koos ze er ook voor om dat
moment in een glas-in-loodraam voor eeuwig
gestalte te geven. Z
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in beeld

€

Erik Rozing
Het beste voor iedereen

Norbert Splint
Dood kind

Mirjam Scholten
Uiteindelijk

–
Uitgeverij Meulenhoff
€ 19,99

–
Uitgeverij U2pi BV
€ 17,50

–
Uitgeverij Gopher
€ 19,50

Nooit eerder meegemaakt dat
er een boek ter bespreking
wordt toegestuurd met daarin
een persoonlijke – nog wel met
vulpen geschreven – opdracht
van de auteur en een ‘dank voor
de inspiratie’…
Norbert Splint (1969), die als
tekstschrijver werkzaam is,
publiceerde eerder een kluchtige
roman: De Zorgpartij. Daarin was
zonder al te veel moeite Henk
Krols 50Plus te herkennen. In dit
nieuwe boek zijn achttien korte
verhalen gebundeld. Centraal
thema is: kinderen met wie het
slecht afloopt. Ook hun moeders
staat niet veel goeds te wachten.
Iedereen staat er uiteindelijk
alleen voor.
Het zijn stuk voor stuk zeer
vaardig geschreven verhalen. Of
ze nu gaan over een oude dame
die besluit een einde aan haar
leven te maken met behulp van
de ‘plastic-zakmethode’, of
over Kees die vele manier heeft
overwogen – ‘variërend van
met in de lengte opengesneden
aderen in bad gaan zitten tot
van een flatgebouw springen’
– voor hij een definitieve keuze
maakt.
Of het de overkill aan ellende is,
of het cynisme, weet ik niet, wel
dat ze me koud lieten. Z

Mirjam Scholten (1953) is
werkzaam als ondersteuner bij
rouw en verliesverwerking. Vrij
voor de hand liggend dus dat zij
zich ook vragen ging stellen over
haar eigen levenseinde. Hoe zou
ze dat graag zien? Wat zijn de
keuzes?
Scholten verdiepte zich in
de literatuur, sprak met
nabestaanden, artsen en
andere professionals over hun
ervaringen en inzichten rondom
de laatste levensfase. Het boek
is bedoeld als ondersteuning
voor mensen zoals zijzelf,
die nadenken over het
onvermijdelijke einde en dat in
goede banen willen leiden.
De auteur gaat ook in op
bijvoorbeeld de zorg waaraan
behoefte kan zijn in de periode
voorafgaand aan het sterven,
het opstellen van wilsverklaringen en manieren om een
humane dood in eigen regie te
bewerkstelligen. Een praktisch
boek dus. Z

We kenden hoofdpersoon Stella
al uit Rozings eerdere, zeer
lovend ontvangen De psychiater
en het meisje. Stella is een
jonge, aantrekkelijke borderlinepatiënte met een aanstekelijk
gevoel voor humor, die er
een sport van maakt zo dicht
mogelijk bij haar jonge, soms
instabiele psychiater in opleiding
te komen.
In dit nieuwe boek wil Stella
een eind aan haar leven maken
met behulp van Stichting de
Einder. Al sinds haar 9de is
ze cliënte in de geestelijke
gezondheidszorg. Ze heeft
achttien jaar therapieën achter
de rug en boekt geen enkele
vooruitgang. Ze beschouwt
zichzelf als uitbehandeld. Op de
vraag waarom ze niet verder wil,
antwoordt ze: ‘Er is geen verder.
Het enige dat ik nog heb, ben
ik zelf. Hoe langer ik leef, hoe
minder er van mij overblijft.’
Het boek speelt zich af in
de laatste weken voor haar
zelfgekozen dood, als ze
wordt gevolgd door een jonge
filmmaker, Milou. Erik Rozing
– die onder eigen naam en als
psychiater in de roman voorkomt
en het ook een autobiografische

roman noemt – is geïnspireerd
door de documentaire Ik laat je
gaan van Kim Faber uit 2014.
Doel van Milou is ‘voor het eerst
in beeld te brengen hoe mensen
als jij, met ondraaglijk psychisch
lijden, gebruik kunnen maken
van hun zelfbeschikkingsrecht’.
Gaandeweg brengt zij Stella ertoe over haar verleden te vertellen. Zo gaat de lezer inzien hoe
complex de werkelijkheid waarmee Stella moest leven, voor
haar is. Wordt duidelijk wat de
vruchtbare voedingsbodem was
voor haar trauma’s. Hoe ernstig
de psychiatrie vaak tekortschiet,
hoe patiënten – soms ondanks
een lang behandeltraject – niet
de therapie of therapeut krijgen
die ze werkelijk nodig hebben. En hoe de hoop op herstel
daardoor verdwijnt, er een
onleefbaar leven overblijft en de
dood de enige uitweg lijkt. Een
interessante, gelaagde, bijzonder
geslaagde en met veel vaart geschreven roman, die naar meer
smaakt. Z

Marijke Hilhorst
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A.N. Ryst
De nadagen

Mieke Maerten
Ik moet nu gaan

Jacques Vriens
Code kattenkruid

–
Uitgeverij Querido
€ 18,90

–
Uitgeverij Cyclus
€ 16,90

–
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf
€ 14,99

De titel Portret van een huwelijk
was al vergeven, maar anders
zou dat de ideale naam zijn
geweest voor deze ontroerende,
geestige roman. Daan Remmert
de Vries is bekend als schrijver
van vele mooie kinderboeken.
Dat hij hiermee een heel ander
genre beoefent, wil hij benadrukken door gebruik te maken
van het pseudoniem A.N. Ryst.
In De nadagen staat een ouder
echtpaar centraal, gemodelleerd
naar zijn eigen ouders. Het
brengt de dagen door in hun
Friese buitenhuisje, genietend
van de woeste natuur. De
conversatie bestaat meestal uit
gekibbel. In een vraaggesprek
vertelde de auteur dat hij 25
jaar lang aantekeningen heeft
gemaakt van hun samenspraken.
De vader dementeert langzaam.
‘Ik vind geen impuls meer in het
leven’, constateert hij. Op een
even nonchalante manier brengt
hij het onderwerp euthanasie
ter sprake: ‘Die avond sprak hij
over de pil van Drion. “Jazeker”, zei hij, “ja, dat vind ik een
oplossing voor als het niet meer
gaat.” “Hè ja”, zei mijn moeder.
“Lekker. En ik dan?”’ Z

Mieke Maerten schrijft indruk
wekkend over ‘het afscheid
van een man die ik mijn zoon
mocht noemen’. Pieter leed
aan botkanker en koos ervoor
via euthanasie dit zeer pijnlijk
geworden leven te verlaten. Hij
werd 36.
De Belgische auteur
studeerde wijsbegeerte en
moraalwetenschappen aan
de Vrije Universiteit Brussel.
Zij schreef niet zozeer als
wetenschapper, maar als moeder.
Ze koos voor de vorm van een
innerlijke dialoog met haar zoon,
beginnend ‘vanuit de pijn van
een nakend afscheid op 7 oktober
2014’. Het boek voltooide ze op 9
februari 2018.
Het is een drieluik over ziekte,
euthanasie en rouw. Zijn ziekbed
geeft haar de kans om haar
zeer alternatief levende zoon,
die gespeend is van elke vorm
van materialisme, beter te leren
kennen en meer te waarderen.
Na zijn dood is het de rouw die
met een ‘onwaarschijnlijke kracht
op haar inbeukt, het verleden in
een eruptie naar de oppervlakte
stuwt’, en die haar breekbaar
maakt. Z

De ondertitel van deze speciaal
voor kinderen geschreven roman
luidt: Hoe mijn opa vrolijk
doodging. En daar gaat het over.
De opa van Stijn, net 13, is een
vrolijke baas van 79, die Marinus
heet. Opa heeft kanker. ‘Ik ben
ziek, zegt de dokter. En ik word
nog zieker en ga dood, maar nu
nog niet.’
Opa heeft besloten zich
niet te onderwerpen aan
chemotherapie, en ook niet
te ‘wachten tot hij langzaam
in elkaar stort van ellende’.
Hij heeft met de huisarts over
euthanasie gesproken en legt
zijn kleinzoon uit wat dat precies
betekent.
Opa heeft ook een verzoek aan
Stijn: als hij het codewoord
‘kattenkruid’ uitspreekt, moet
Stijn de brief pakken waarin
opa zijn wensen nog eens heeft
opgeschreven. Dit voor het geval
opa te lang wacht met zijn
beslissing en hij ‘rare praatjes
gaat verkopen of alleen nog maar
ligt te reutelen’.
Gelukkig blijkt het niet nodig dat
Stijn zich aan zijn belofte houdt.
Eerst ondernemen de twee een
lange fietstocht. In die dagen ziet
Stijn hoe zijn altijd zo grappige,
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stoere opa er werkelijk aan toe
is en kan hij vrede krijgen met
diens besluit niet langer te willen
leven. Stijn is er, net als zijn
ouders, zelfs bij als zijn opa thuis
euthanasie krijgt en rustig sterft.
Razendknap is het hoe Vriens,
glashelder en zonder pathos,
een lastig thema als euthanasie
voor kinderen begrijpelijk
en behapbaar maakt. En dat
alles ook nog eens in een
aantrekkelijk verhaal weet te
verpakken. Voor hij een succesvol
kinderboekenauteur werd, was
Jacques Vriens onderwijzer. Dat
is naar zijn zeggen de beste
basis voor het schrijverschap
omdat je op een school met alle
belangrijke dingen in het leven
wordt geconfronteerd: liefde,
verdriet, ruzie, vriendschap.
Voor een bespreking door de
11-jarige Abduallah verwijs
ik graag naar een filmpje op
YouTube (zoek op: ‘Jacques
Vriens’ en ‘Abduallah’). Z
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VOORSTEL: CONTRIBUTIE NVVE IN 2020 NAAR € 22,50
De Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op 25 mei, zal
worden gevraagd in te stemmen met een voorstel om de contributie van
de nvve met ingang van 2020 te verhogen naar € 22,50. Dat is nu nog
€ 17,50.
De afgelopen jaren is de vereniging aanzienlijk gegroeid. Veel
mensen willen informatie over euthanasie of het zelfgekozen
levenseinde. Leden willen graag hulp bij het opstellen van een
euthanasieverzoek of een behandelverbod.
De nvve vindt die dienstverlening aan haar leden belangrijk.
Daarom is deze in de afgelopen tien jaar stap voor stap
uitgebreid. Zo steeg het aantal telefonische contacten
van 25.000 naar 40.000, zijn er elke maand drukbezochte
regiobijeenkomsten en biedt de nvve spreekuren aan op meer
dan vijftig locaties, verspreid over het hele land. Ook worden
per jaar duizend huisbezoeken afgelegd.
Om ook niet-leden te bereiken worden de Week van de
Euthanasie, de Dag van de Wilsverklaringen, congressen en
symposia georganiseerd. De nvve staat op de 50plusbeurs en
de Libelle Zomerweken en geeft meer dan 170 lezingen per jaar.

Fors gestegen
Al dat werk wordt gedaan door veel enthousiaste vrijwilligers
en de mensen van het bureau in Amsterdam. Zij bedenken,
ondersteunen en begeleiden het. Eind 2008 werkten er 19
medewerkers op het bureau, nu 31.

VACATURE

In al die jaren zijn de kosten natuurlijk hoger geworden.
Niet alleen omdat de nvve meer doet, maar ook omdat de
prijzen fors stegen. De zaalhuur bijvoorbeeld is in tien jaar
tijd meer dan verdubbeld. De afgelopen jaren vielen de
financiële resultaten daarom negatief uit. De tekorten werden
altijd netjes gedekt door schenkingen en legaten die de nvve
ontving, maar op de keper beschouwd is dat geen goede manier
van boekhouden.
Al sinds 2008 betalen leden van de nvve hetzelfde
contributiebedrag: € 17,50 per jaar. Om de vereniging
financieel gezond en de dienstverlening en activiteiten op peil
te houden – of zelfs uit te breiden –, stelt de nvve daarom voor
2020 een verhoging voor. Als de contributie naar € 22,50 gaat,
kan de nvve de kosten uit de opbrengsten hiervan betalen.
Bestuursvoorzitter Agnes Wolbert realiseert zich dat er leden
zijn die hier moeite mee zullen hebben. ‘Voor mensen met een
krappe beurs is er daarom nog steeds de mogelijkheid voor
een verlaagd tarief. Voor dit lopende jaar vragen we onze leden
een vrijwillige extra bijdrage te doen. Zodat we ook al in 2019
het financieel resultaat kunnen verbeteren. Het zelfgekozen
levenseinde is voor een steeds grotere groep Nederlanders een
belangrijk onderwerp, vaak ook eentje van grote zorg. De nvve
wil er voor hen zijn.’
\

DE REDACTIE VAN RELEVANT IS OP ZOEK NAAR:

EEN ENTHOUSIASTE BOEKENWURM

EN EEN ERVAREN REDACTEUR

Iemand die belangstelling heeft
voor het (zelfgekozen) levenseinde
in de breedste zin van het woord
en die bereid is om ieder kwartaal
tussen de vijf en acht recent
uitgekomen boeken over dit
onderwerp te recenseren voor de
rubriek In Beeld.
Schrijfervaring is vereist, ervaring
als boekrecensent een pre.

Iemand met veel journalistieke
schrijfervaring en affiniteit met
het werkterrein van de NVVE. De
redacteur neemt deel aan de
redactievergadering die eens per
kwartaal in Amsterdam wordt
gehouden en schrijft een of meer
artikelen per editie.
Relevant wordt uitgegeven door
de NVVE en wil een platform van
feiten en meningen zijn over
het (zelfgekozen) levenseinde.
Er wordt gewerkt met een
(onafhankelijk) redactiestatuut.

Voor deze functie is een beschei
den vergoeding beschikbaar.

Voor deelname aan de redactie
vergadering is een vaste
vergoeding beschikbaar,
tekstproductie wordt per artikel
vergoed.
Heeft u interesse in een van
beide functies? Of denkt u beide,
eventueel gecombineerd, te
kunnen uitoefenen? Mail uw cv
en motivatie dan naar:
relevant@nvve.nl, o.v.v. vacature
Relevant.
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WILSVERKLARINGEN
[

De nvve geeft wilsverklaringen uit
waarmee u uw wensen rond het
levenseinde kunt vastleggen. Zo is het
voor artsen en uw naasten duidelijk
wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen
online opstellen via nvve.nl. Dat is gratis.
Wilsverklaringen op papier kosten E 10.
De penning waarmee u verklaart dat
u niet wilt worden gereanimeerd, is
te bestellen via patiëntenfederatie.nl.
De Patiëntenfederatie nam de nietreanimerenpenning vorig jaar van de
nvve over.

SPREEKUUR
[

Heeft u hulp nodig bij het opstellen
van uw wilsverklaringen? Dan kunt u
op diverse plekken in Nederland
terecht voor een gratis nvve-spreekuur.
De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het
gesprek kunt u uw vragen persoonlijk
met een nvve-medewerker bespreken.
Dat kan ook telefonisch. De gesprekken
zijn bedoeld voor korte vragen over
uw wilsverklaringen. Voor zowel het
telefonisch spreekuur als voor een gesprek
op locatie moet u een afspraak maken.
Daarvoor belt u met (020) 620 06 90. Het
kan ook online via nvve.nl/mijnnvve.
Een persoonlijke aanvulling op uw
euthanasieverzoek of behandelverbod
maakt uw wilsverklaringen overtuigender.
Tips en hulpteksten staan op de website.
Ze zijn te vinden op de pagina die opent
zodra u inlogt op Mijnnvve vanaf de
homepage. U kunt ze ook op schrift
krijgen door te bellen met de ledenservice
(020) 620 06 90.
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WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE
[

De Werkgroep Ledenparticipatie
(wglp) zet zich in voor een grotere
betrokkenheid van nvve-leden, bij elkaar
en bij de vereniging.
De werkgroep wil contact tussen leden
onderling stimuleren en hen meer
betrekken bij de besluitvorming van de
nvve. Suggesties of vragen? Mail naar:
wglp@nvve.nl of schrijf naar:
nvve, t.a.v. wglp, Postbus 75331,
1070 ah Amsterdam.

LEDENADVIESRAAD

intakegesprek door een coördinator kan
een consulent op huisbezoek komen.
Het Adviescentrum is tijdens kantooruren
bereikbaar.

LEZINGEN, PRESENTATIES EN
WORKSHOPS
[

De nvve verzorgt op verzoek lezingen,
presentaties en workshops over het
zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld
voor zowel professionals als particulieren.
Voor aanvragen kunt u mailen naar
lezingen@nvve.nl.

[

REGIOBIJEENKOMSTEN

De Ledenadviesraad (lar) biedt leden
de gelegenheid om bij te dragen aan
het realiseren van de maatschappelijke
opdracht van de nvve. De lar vervult
een krachtige adviesfunctie, heeft
een onafhankelijke positie binnen de
vereniging en fungeert als oog en oor voor
de leden. Meer informatie op nvve.nl.
Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.N

Maandelijks organiseert de nvve
een regiobijeenkomst, telkens in een
ander deel van het land. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen zowel leden
als niet-leden informatie inwinnen en
praktische vragen stellen. De toegang is
gratis. Kijk voor de agenda op
nvve.nl/agenda.

[

CAFÉ DOODNORMAAL

BESTUUR NVVE

Om het gesprek over jongeren en het
zelfgekozen levenseinde mogelijk te
maken, organiseren de nvve Jongeren
maandelijks Café Doodnormaal. Deze
bijeenkomst vindt elke keer in een andere
studentenstad plaats. De agenda is te
vinden op nvve.nl/agenda.

Agnes Wolbert
Dick Bosscher

[

NIEUWSBRIEF
[

Om leden op de hoogte te houden van
de actualiteiten publiceert de nvve
niet alleen nieuwsberichten op haar
website, maar mailt zij ook geregeld een
nieuwsbrief rond. Wilt u deze ontvangen?
Meld u dan aan op nvve.nl.

ADVIESCENTRUM
[

nvve-leden kunnen bellen met het
Adviescentrum voor informatie, advies
en steun bij keuzes rond het levenseinde.
Het Adviescentrum bemiddelt ook
bij problemen. Na een telefonisch

[

RAAD VAN TOEZICHT NVVE
[

Voorzitter:
prof. dr. Job Cohen
Leden:
mr. Barbara Middeldorp
drs. Maarten ten Doesschate
prof. dr. Eddy Houwaart
drs. Flip Sutorius
Jos van der Geest

ADRES
[

Postbus 75331
1070 ah Amsterdam
telefoon: (020) 620 06 90
Bereikbaar op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur
website: nvve.nl
e-mail: info@nvve.nl

nvve-diensten

WAT KAN
DE NVVE
VOOR U
DOEN?
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Zij die achterblijven…
marijke hilhorst

Bron van kracht
‘Marijke heeft mij volkomen onbelast
achtergelaten’, zegt Wiecher Zwanenburg
(85). ‘Na een huwelijk van 56 jaar is het
een geweldige bron van kracht dat het zo
heeft mogen gaan.’
Zonder noemenswaardige problemen
had zijn vrouw, nierpatiënte, elf jaar
lang ’s nachts dialyse ondergaan, tot
ze merkte dat ze haar life line niet
zelf meer kon bedienen. Marijke
verbleef toen al in een verzorgingshuis
waar ze na een opeenstapeling van
aandoeningen terecht was gekomen:
een tia, hersenontstekingen, een delier,
opnames in het ziekenhuis, verlies van het
kortetermijngeheugen en toenemende
immobiliteit.
De avond van haar besluit schreef ze
een briefje. ‘Ik zie het niet meer zitten.
Ga stoppen met dialyseren.’ Wiecher
begreep het: ‘Ze had verloren waar ze aan
hechtte in het leven. Door af te zien van
behandeling wist ze te sterven.’
Samen hebben ze er nog in alle rust over
gesproken. Enkele dagen na de laatste
dialyse stierf Marijke. Dat sterven – iets
wat zo ingrijpend, zo onherroepelijk is
– zo kalm kan verlopen, raakte Wiecher
zeer. ‘Geheel zichzelf is overleden…’, liet
hij op de rouwkaart weten. ‘Zo was zij.
Zonder pretentie zeker van zichzelf. Er
was geen haast, geen angst. Ik hoop vurig
dat ik mijn kinderen kan achterlaten zoals
zij ons heeft achtergelaten.’

